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ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the impact of corporate measurement variabel, 
commissioner measurement and the profitability of Corporate Social Responsibility (CSR) 
disclosure. 
CSR disclosure is measure with scoring technique by compiling CSR programs that are 
reported by companies in the annual report and comparing them by using GRI indicators. 
This research uses purposive sampling method, namely the listed manufacturing 
companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with index LQ45 during 2010-2014. 
The hypothesis of this research is based on the previous research and other supporting 
theories in which analyzed by using software Eviews 7.  
The result of this research is company measurement is not that significant to CSR 
disclosure, while commissioner measurements and profitability positively significant to 
CSR disclosure. 

Key words: Corporate measurement, commissioner measurement, profitability, 
Corporate Social Responsibility disclosure  
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu perusahaan yang memberikan dampak negatif pada masyarakat dan 

lingkungan adalah perusahaan manufaktur, karena kegiatan perusahaan tersebut adalah 

memproduksi barang yang nantinya didistribusikan ke berbagai wilayah, sehingga 

perusahaan pasti menghasilkan limbah dalam proses produksinya. Terlebih lagi, 

perusahaan manufaktur biasanya berlokasi dekat dengan pemukiman warga, sehingga 

menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air, tanah, udara, dan lain-lain. 

Sehingga perusahaan harus melakukan tindakan sosial dan hal tersebut telah diatur 

dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang membahas 

bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya 

alam diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial. 

 Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

didefinisikan sebagai keharusan perusahaan untuk menambah dampak dan nilai positif 

kepada stakeholder dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan perusahaan (Fraedrich, 

2011). Menurut Wijaya (2012) CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya 
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mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham, tapi juga kewajiban 

terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan manufaktur LQ45 periode 2010-2014? 

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan manufaktur LQ45 periode 2010-2014? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan 

manufaktur LQ45 periode 2010-2014? 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi 

Konsep teori agensi adalah menjelaskan hubungan antara principal dan 

manajemen (agen), (Sari et al, 2011). Dalam perusahaan, shareholder merupakan 

principal dan Chief Executive Officer (CEO) sebagai agen yang direkrut oleh principal, 

dengan harapan CEO dapat bekerja untuk dapat mencapai tujuan perusahaan (Anthony 

dan Govindarajan, 2007). Wewenang dan tanggung jawab antara agen dan principal 

diatur dalam kontrak dan persetujuan bersama (Djuditaningsih dan Marsyah, 2012). 

Berdasarkan teori agensi, principal berharap pihak manajemen dan karyawan rekanan 

perusahaan dapat bekerjasama untuk dapat mencapai tujuan perusahaan (Brooks dan 

Dunn, 2010). 

2.2 Teori Legitiamasi 

 Teori legitimasi adalah teori yang menjelaskan alasan perusahaan 

mengungkapkan CSR. Menurut Iswandika et al (2014) teori legitimasi meyakini bahwa 

sebuah organisasi (khususnya perusahaan) akan mampu bertahan lama dan 

berkelanjutan jika komunitas di sekitarnya memiliki persepsi dan keyakinan bahwa 

prganisasi tersebut beroperasi dalam sistem nilai yang sama dan diterima oleh komunitas 

tersebut. 

2.3 Teori Stakeholder 

 Dalam ruang lingkup bisnis, stakeholder merupakan customer, investor dan 

pemegang saham, lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan atau dengan kata lain 

terlibat dalam proses produksi perusahaan, operasional, pemasaran, industri, dan hasil 

(outcome), (Ferrell et al, 2008). Sehingga Agoes dan Wardana (2009) dalam bukunya 
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mengakatan bahwa menyadari keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh para 

pemangku kepentingan. 

2.4 Ukuran Perusahaan 

 Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 Terdapat tiga kategori perusahaan, yaitu: 

1. Kriteria usaha mikro 

a) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000 

2. Kriteria usaha kecil 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan maksimal 

Rp 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan 

maksimal Rp 2.500.000.000 

3. Kriteria Usaha Menengah 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling 

banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan 

maksimal Rp 50.000.000.000 

2.5 Ukuran Dewan Komisaris 

 Menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 keanggotaan dewan komisaris 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dewan komisaris minimal terdiri dari dua anggota dewan komisaris. Dalam hal 

dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, datu diantaranya 

adalah komisaris independen. 

2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, julah 

komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris. 

3. Satu diantara anggota dewan komisaris dapat diangkat menjadi komisaris utama 

atau presiden komisaris. 

2.6 Profitabilitas 

 Dalam bukunya, Subramanyam dan Wild (2010) menyebutkan terdapat 11  cara 

untuk mengetahui baik buruknya rasio profitabilitas perusahaan, yaitu ROA, ROE, GPM, 
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OPM, NPM, cash turnover, account receivable turnover, inventory turnover, working 

capital turnover, PPE turnover, dan total asset turnover. Dikarenakan NPM 

memperlihatkan rasio profit margin perusahaan yang sebenar-benarnya, maka penelitian 

ini menggunakan rumus NPM berdasarkan buku Subramanyam dan Wild (2010). Rumus 

NPM adalah: 

Net Profit Margin : 
           

         
 

2.7 Corporate Social Responsibility 

 Salah satu bagian dari etika bisnis adalah melakukan kegiatan CSR yang 

merupakan bentuk perwujudan dari standar norma yang berlaku dan ekspektasi yang 

menunjukkan perhatian utama kepada stakeholder, termasuk konsumen, karyawan, 

shareholder, supplier, perusahaan pesaing, dan komunitas (Ferrell et al, 2008). Iswandika 

et al (2014) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah konsep 

yang mengungkapkan sebuah perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab 

terhadap seluruh pemangku kepentingannya (stakeholder) serta lingkungannya. 

2.8 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Pengungkapan CSR merupakan bentuk laporan yang dibuat oleh perusahaan 

dalam rangka menyampaikan dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan 

kepada masyarakat tertentu (yang berada di lingkungan perusahaan) dan masyarakat 

luas, dimana perusahaan telah melakukan tanggung jawab atas dampak tersebut. 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

H1  

 

H2 

 

H3 

 

Sumber :Diolah oleh penulis 

 

 

Ukuran perusahaan 

Ukuran dewan 

komisaris 

Profitabilitas 

Pengungkapan CSR 
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2.10 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR 

Menurut Mutia etl al (2011) perusahaan besar memiliki kemampuan untuk merekrut 

karyawan yang ahli, serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis, sehingga 

perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas 

dibandingkan dengan perusahaan kecil.  

 Tetapi adanya temuan yang tidak konsisten, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Mutia et al (2011) serta Wahyu dan Apriwenni (2013) yang membuktikan hubungan positif 

signifikan, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmitaningrum dan 

Purwanto (2013) yang membuktikan hubungan negatif signifikan. Maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah : 

Ho : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR 

2. Hubungan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR 

Besar atau kecilnya ukuran dewan komisaris dapat dilihat dari jumlah anggota dewan 

komisaris. Fungsi dewan komisaris adalah mengawasi pihak manajemen dalam mengelola 

perusahaan, sehingga dapat mengetahui apakah manajemen mengelola perusahaan 

secara benar atau tidak. Serta dewan komisaris bertanggng jawab atas kelengkapan 

laporan tahunan dan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dengan luasnya 

pengungkapan CSR yang dilaporkan perusahaan, maka secara langsung dapat 

meningkatkan reputasi. Hal ini berdampak baik bagi perusahaan karena semakin banyak 

pihak eksternal yang ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan perusahaan. 

Terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian variabel ini seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Oktariani (2013), Lamia et al (2014), Laksmitaningrum dan Purwanto 

(2013), Mutia et al (2011), serta Fariati dan Segoro (2013) membuktikan adanya pengaruh 

atas ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR. Walaupun peneliti lainnya 

seperti Wahyu dan Apriwenni (2012), dan Sari et al (2013) memiliki hasil yang negatif atas 

variabel ini. Maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

Ha:Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR 
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3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR 

Profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki dengan menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, pihak 

eksternal juga melihat kinerja perusahaan dalam mengelola profit untuk kegiatan internal 

atau eksternal perusahaan. Dengan profit yang tinggi, diharapkan perusahaan dapat 

mengalokasikan profit tersebut untuk melakukan kegiatan CSR untuk memperoleh 

dampak jangka panjang. Terdapat beberapa peneliti terdahulu seperti Oktariani (2013) 

dan Laksmitaningrum (2013) yang membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Walaupun memang peneliti lain seperti Wahyu dan 

Apriwenni (2012) memiliki hasil yang negatif atas variabel ini. Maka sesuai dengan 

penjelasan sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah : 

H0 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

Ha : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR 

2.11 Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Ket. 
  Dependen       

1 Pengungkapan 
CSR (CSR) 

Pengungkapan CSR merupakan 
bentuk laporan yang dibuat oleh 
perusahaan dalam rangka 
menyampaikan dampak sosial dan 
lingkungan atas kegiatan perusahaan 
kepada masyarakat tertentu (yang 
berada di lingkungan perusahaan) 
dan masyarakat luas, dimana 
perusahaan telah melakukan 
bertanggung jawab atas dampak 
tersebut.  

 

CSRIj =     

  
 

 

Rasio 

  Independen       
2 Ukuran 

perusahaan 
(SIZE) 

Penilaian dalam menentukan besar 
at au kecilnya perusahaan 

LN(Total Aset)  

3 Ukuran dewan 
komisaris (DK) 

Variabel yang menunjukkan seluruh 
anggota dewan komisaris dan diukur 
dengan menjumlahkan seluruh 
anggota dewan komisaris 

Ʃ Dewan 
Komisaris 

Rasio 

4 Profitabilitas 
(NPM) 

Merupakan salah satu analisis rasio 
yang digunakan untuk menilai 
keberlangsungan perusahaan 
dengan menilai margin laba aktivitas 
operasi 

NPM = 
           

         
 

 

Rasio 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Data dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI 

periode 2010-2014. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling 

dengan kriteria seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan bertahan pada 

indeks LQ45 selama periode 2010-2014 secara berturut-turut. Data penelitian adalah data 

sekunder yang diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id). 

3.2 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Menurut Nachrowi dan Usman 

(2006) terdapat tiga macam model, yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model 

(FEM), dan Random Effect Model (MER) dengan rumus sebagai berikut: 

CSRit = ß0 + ß1SIZEit + ß2DKit + ß3NPMit + Ɛ 

Keterangan : 

CSRit     = Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
ß0     = Konstanta 
ßi     = 1,2,3 = koefisien regresi variabel independen 
SIZE     = Logaritma natural total aset perusahaan 
DK     = Jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris 
NMP     = Profitabilitas perusahaan 
i     = Cross section indentifier 
t     = time series identifier 
Ɛ     = error 
 

Menurut Winarno (2011) terdapat dua langkah untuk menguji data panel, yaitu: 

1. Uji Chow 

Uji ini digunakan untuk melihat kesamaan koefisien (Ghozali, 2013). Hipotesis 

menurut Widarjono (2009): 

Ho = Menggunakan model common effect 

Ha = Menggunakan model fixed effect 

2. Uji Hausman 

Menurut Widarjono (2009) menyatakan uji hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti. Hipotesis 

menurut Widarjono (2009): 

Ho = Menggunakan model random effect 

Ha = Menggunakan model fixed effect 
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VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Sampel 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel Dengan Purposive Sampling 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Perusahaan terdaftar pada LQ45 45 45 45 45 45 
Kategori perusahaan manufaktur 9 11 10 11 10 
Perusahaan manufaktur yang bertahan di 
indeks LQ45 periode 2010-2014 6 6 6 6 6 

Yang termasuk dalam kategori sampel 6 6 6 6 6 
 Sumber: Data sekunder diolah oleh penulis 

4.2 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif 

  CSR SIZE DK NPM 

 Mean 0.448667 25.3506 6.5 0.142667 
 Median 0.555 24.61492 6 0.12 
 Maximum 0.73 30.15073 11 0.31 
 Minimum 0.04 22.88673 1 0.04 
 Std. Dev. 0.211509 2.236433 2.649008 0.075335 
 Skewness -0.69123 1.237068 0.328294 1.087604 
 Kurtosis 2.164688 3.255525 2.37312 3.176257 
Observations 30 30 30 30 

 Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa mean pada variabel CSR adalah 0.4487 

dan standar deviasinya (penyimpangan) pada sampel adalah 0.21151. Nilai mean lebih 

besar dari standar deviasi menunjukkan data homogen dan terdistribusi dengan baik. 

Dengan nilai minimum perusahaan sampel yang mengungkapkan CSR adalah 0.04 dan 

maksimumnya 0.73. Nilai skewness -0.69 menunjukkan distribusi data memiliki ekor 

panjang di sisi kiri.  

 Pada variabel size diketahui mean variabel ini adalah 25.3506 dan standar deviasi 

(penyimpangan) pada sampel 2.23643. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi 

menunjukkan data homogen dan terdistribusi dengan baik Dengan nilai minimum 22.89 

dan nilai maksimal sebesar 30.15. Nilai skewness 1.23 menunjukkan distribusi data 

memiliki ekor panjang di sisi kanan. 

 Variabel NPM memiliki mean sebesar 0.1463 dan standar deviasi (penyimpangan) 

sampel sebesar 0.07708. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi menunjukkan data 

homogeny dan terdistribusi dengan baik Dengan nilai minimum sebesar 0.04 dan nilai 
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maksimal sebesar 0.31. Nilai skewness 0.32 menunjukkan distribusi data memiliki ekor 

panjang di sisi kanan. 

 Untuk variabel DK memiliki nilai mean sebesar 6.5 dan standar deviasi 

(penyimpangan) pada sampel adalah 2.649. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi 

menunjukkan data homogeny dan terdistribusi dengan baik . Dengan nilai minimum 

sebesar 1 dan nilai maksimal sebesar 11. Nilai skewness 1.087 menunjukkan distribusi 

data memiliki ekor panjang di sisi kanan. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Grafik Histogram 

 

Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

Berdasarkan grafik histogram nilai probabilitas sebesar 0.917390 lebih besar dari 

0.05. Nilai probabilitas harus lebih besar dari 0.05,berdasarkan hasil regresi ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan tidak ada masalah normalitas pada 

penelitian ini. 

2) Uji Multikolinieritas 

Hasil Uji Multikolinieritas 

  SIZE DK NPM 

SIZE  1.000000  0.174287 -0.31318 
DK  0.174287  1.000000 -0.1918 

NPM -0.31318 -0.1918  1.000000 
Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan peulis 

 Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen 

terdapat korelasi. Hasil regresi yang baik adalah korelasi antar variabel independen 

kurang dari 0.85. Berdasarkan output diatas, tidak ada korealasi antar variabel yang lebih 

dari 0.85, sehingga tidak ada korelasi antar variabel independen. 

0

1

2

3

4

5

6

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 30

Mean      -1.77e-17
Median  -0.005649
Maximum  0.113102
Minimum -0.119517
Std. Dev.   0.051577
Skewness  -0.012486
Kurtosis   2.629417

Jarque-Bera  0.172445
Probability  0.917390
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3) Uji Heterokedastisitas 

Hasil Uji Heterokedastisitas (Metode Uji Park) 

Heteroskedasticity Park Test 

Dependen Variabel : Log(Resid2) 

Variable Coefficient Std. Error Prob.   
SIZE -0.20408 0.159954 0.2133 
DK -0.08703 0.130674 0.5113 

NPM 2.015524 4.764236 0.6757 
C -1.47284 4.319345 0.7359 

   Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

 Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel bersifat 

homogen atau heterogen. Berdasarkan output nilai probabilitas pada masing-masing 

variabel lebih dari 0.05 yang artinya tidak dapat heterokedastisitas (homogenitas). 

4) Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin Watson Statistic   

DW – Stat 2.054063 
        Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.6 diketahui nilai DW adalah 2.054063. Nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 30 

(n), dan jumlah variabel independen adalah 3 (k = 3). Diketahui berdasarkan tabel DW (sig 

= 5%), nilai dU adalah 1.65. Dikarenakan nilai dU lebih kecil dari nilai DW, serta kurang 

dari 2.31 (4 – 1.65). 

4.4 Penentuan Regresi Data Panel 

1) Uji Chow 

Hasil Uji Chow 

Persamaan 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 31.412157 (5,21) 0.0000 
Cross-section Chi-square 64.128076 5 0.0000 

  Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

 Berdasarkan tabel diatas, nilai chi square hasil persamaan regresi pada fixed effect 

adalah 0.0000 < 0.05 (nilai signifikansi) maka penelitian ini menggunakan fixed effect 

model dan dilanjutkan ke uji hausman. 
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2) Uji Hausman 

Hasil Uji Hausman 

Persamaan 

Test Summary Statistic d.f. Prob. 

Cross-section random 55.19643 3 0.0000 
  Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui probabilitas Cross-section random hasil 

regresi persamaan dengan random effect sebesar 0.0000 < 0.05 (Nilai signifikansi). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini 

menggunakan model fixed effect. 

4.5 Hasil Analisis Regresi Data Panel 

Hasil Regresi Data Panel (Fixed Effect Model) 

Variable Coefficient Std. Error Prob. 

SIZE 0.404419 0.059473 0.0000 
DK 0.011811 0.019546 0.5521 

NPM 1.454041 1.363262 0.2983 
C -10.0878 1.64575 0.0000 

R-squared   0.940537   
Adjusted R-squared   0.917884   

F-statistic   41.51984   
Prob(F-statistic)   0.000000   

Durbin-Watson stat   2.054063   
  Sumber: Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

Dari hasil regresi di atas, didapatkan persamaan regresi linier data panel sebagai berikut : 

CSR = -10.0878 + 0.404419 SIZE + 0.011811 DK + 1.454041 NPM 

a. Apabila size (ukuran perusahaan), ukuran dewan komisaris (DK), dan 

profitabilitas (NPM) diasumsikan konstan, maka pengungkapan CSR adalah 

sebesar -10.0878. Nilai konstanta negatif menyatakan bahwa dengan 

mengasumsikan variabel size, DK, dan NPM ditiadakan, maka pengungkapan 

CSR cenderung menurun. 

b. Koefisien regresi untuk size adalah 0.404419. Hasil regresi yang positif 

menunjukkan hubungan yang positif, sehinggauntuk setiap penambahan satu 

nilai size, maka besarnyapengungkapan CSR akan mengalami penambahan 

sebesar 0.404419 dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 
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c. Koefisien regresi untuk DK adalah 0.011811. Hasil regresi yang positif 

menunjukkan hubungan yang positif, sehingga untuk setiap penambahan satu 

orang DK, maka pengungkapan CSR akan mengalami penambahan sebesar 

0.011811 dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

d. Koefisien regresi untuk NPM adalah 1.454041. Hasil regresi yang positif 

menunjukkan hubungan yang positif, sehingga untuk setiap penambahan satu 

nilai NPM, maka besarnya pengungkapan CSR akan mengalami penambahan 

sebesar 1.454041 sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan.  

4.6 Hasil Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variable Coefficient t-Statistic Prob.   
SIZE 0.404419 6.800066 0.0000 
DK 0.011811 0.604266 0.5521 

NPM 1.454041 1.066589 0.2983 
C -10.0878 -6.12961 0.0000 

  Sumber : Eviews 7, data sekunder olahan penulis 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. Kesimpulan dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Berdasarkan hasil regresi pada tabel, nilai koefisien size (ukuran perusahaan), 

memiliki hasil positif sebesar sebesar 0.404419 dan nilai probabilitasnya sebesar 

0.0000 atau kurang dari nilai signifikansi 0.05. Sehingga dapat dikatan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada 

periode 2010-2014. 

b) Berdasarkan tabel, nilai koefisien ukuran dewan komisaris memiliki hasil positif 

sebesar 0.011811 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.5521 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR selama periode 2010-2014. 

c) Berdasarkan tabel, nilai koefisien profitabilitas (NPM) memiliki hasil positif sebesar 

1.454041 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.2983 atau lebih besar dari nilai 
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signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas (NPM) berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan CSR selama periode 2010-2014. 

2) Uji Koefisien Determinasi 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi 

Adjusted R-squared 0.917884 

Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis 

 Berdasarkan hasil output pada tabel dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R2 

adalah 0.917884, yang artinya adalah 91.78% varibel pengungkapan CSR dapat 

dijelaskan berdasarkan tiga variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya (100% - 91.78% = 8.22%) dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lainnya diluar model analisis. 

3) Uji Statistik F 

  Hasil Uji Statistik F 

F Statistic 

F-statistic 41.51984 

Prob(F-statistic) 0.0000 

Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis 

 Berdasarkan tabel dapat kita ketahui bahwa nilai F pada outputsebesar 41.51984 

lebih besar dari 4, serta tingkat signifikansi pada output sebesar 0.000 (kurang dari 0.05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima atau dapat dikatakan bahwa ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka peneliti mendapatkan kesimpulan dengan rincian sebagai berikut : 

1. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset 

memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.  
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2. Variabel ukuran dewan komisaris yang diukur dengan melihat total keseluruhan 

dewan komisaris pada perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

3. Variabel profitabilitas yang diukur dengan melihat NPM perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

4. Secara simultan (keseluruhan) dapat dikatakan bahwa seluruh variabel 

independen yaitu ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan profitabilitas 

secara keseluruhan dapat mempengaruhi variabel dependen. 

5.2 Saran  

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan 

penelitian dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 

independen lain selain variabel independen pada penelitian ini, misalnya 

dewan direksi atau komite audit. 

2. Sampel yang digunakan penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI dengan indek LQ45 periode 2010-2014, sehingga sampel 

yang digunakan tidak banyak. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti 

sampel perusahaan manufaktur secara keseluruhan atau perusahaan bidang 

lain dengan sampel yang lebih beragam dan jumlah sampel yang lebih banyak. 
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